
•Teste de sensibilidade das teleóginas aos 
carrapaticidas

•Parte do conceito de Manejo Integral para o 
controle de carrapatos (métodos químicos e não 

químicos)

KIT CARRAPATICIDA



ETAPAS DO TESTE 

1) COLETA DAS TELEÓGINAS



ETAPAS DO TESTE

2) ORGANIZAÇÃO DO KIT



ETAPAS DO TESTE

3) COLOCAÇÃO DAS TELEÓGINAS 
NAS PLACAS



ETAPAS DO TESTE

4) BANHO DAS TELEÓGINAS DO GRUPO 
CONTROLE



ETAPAS DO TESTE

5) DILUIÇÃO DO PRIMEIRO PRODUTO E 
BANHO DAS TELEÓGINAS



ETAPAS DO TESTE

6) REPETIÇÃO DA ETAPA 5 COM OS 
PRODUTOS:

•Cypermil Plus Pulverização (0,63ml/250ml   
de água)

•Colosso EC (0,32 ml/250 ml de água)

•Nokalt Pulverização (0,50 ml/250 ml de 
água)



ETAPAS DO TESTE

7) RESERVA DAS PLACAS 

8) LEITURA COM 10 A 14 DIAS



SITUAÇÕES QUE PODERÃO OCORRER

Situação 1: a maioria das fêmeas estarão mortas 
antes de iniciar a postura, ou então, colocaram 
poucos ovos, de coloração escura, secos, separados 
uns dos outros, e deles não nascerão larvas. Houve 
grande inibição de ovoposição, e este resultado 
indica a eficácia do produto no combate aos 
carrapatos da propriedade e a % de controle está 
acima de 95%, aproximando- se de 100%.



SITUAÇÕES QUE PODERÃO OCORRER

Situação 2: algumas fêmeas poderão estar ou não 
vivas, com a presença de uma quantidade 

considerável de ovos, porém um pouco menor 
quando comparado com o grupo controle, de 

coloração marrom, brilhantes, aderidos uns aos 
outros. Houve uma inibição de ovoposição de 

aproximadamente 80%, e este resultado indica a 
eficácia um pouco deficiente do produto e a % de 
controle está num valor de aproximadamente uns 

80%. 



SITUAÇÕES QUE PODERÃO OCORRER

Situação 3: as fêmeas poderão estar vivas, com uma 
presença de uma quantidade considerável de ovos, 

brilhantes e aglomerados, numa proporção de 
ovoposição entre 50 e 80% quando comparada ao 

grupo controle. Este resultado indica uma ineficácia 
considerável do produto, presença de resistência e a 
% de controle está entre 50 a 80%. Nesta situação, 
vale observar que a efiçácia do produto aumenta à 

medida que a % de inibição de ovoposição se 
aproxima de 80%.



SITUAÇÕES QUE PODERÃO OCORRER

Situação 4: presença de fêmeas que não morreram e 
que tiveram postura de ovos semelhantes àquelas das 
fêmeas do grupo "Controle" (mergulhadas em água). 
Este resultado indica a ineficácia do produto e a 
presença de resistência dos carrapatos da propriedade 
ao produto testado. Neste caso, a % de controle está em 
um valor abaixo de 50%.



Teste de sensibilidade a produtos 
carrapaticidas, em carrapatos de campo 
(teleóginas- “jabuticabas”). 

PRODUTOS DILUIÇÃO DIA DA 
ANÁLISE

DIA DA 
LEITUR

A

% DE OVOPOSIÇÃO
(comparação com grupo 

controle)

Cypermil Pulverização 1:1000    

Cypermil Plus Pulverização 1:400    

Colosso EC 1:800    

Nokalt Pulverização 1:500    



% de inibição da ovoposição e 
eclosão nas placas referentes aos 
produtos testados

Resultado de sensibilidade 
ao carrapaticida utilizado

< 50% resistente

entre 50-80% moderadamente resistente

 > 80% discretamente susceptível

> 95% susceptível

   Interpretação prática  de % de controle 
em carrapatos (inibição de ovoposição e 
eclosão):



MUITO OBRIGADO E BOM 
TRABALHO A TODOS!!!!
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